
Poder Legislativo,
uma tarefa de todos

FM
342.52(
F381 t
1993



-

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Poder Legislativo,
uma tarefa de todos

1993



E m nome da Mesa da Assembléia, eleita no dia de hoje,
agradecemos a expressiva manifestação de confian-
ça do corpo parlamentar, delegando-nos a responsa-
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bilidade de dirigir os destinos desta Casa no próximo biênio.
Assumimos esta responsabilidade em hora grave, que

convoca a um trabalho intenso e permanente do Poder
Legislativo, sob o compromisso de promover o bem comum.

Promover o bem comum numa sociedade tão desigual -
com a maior desigualdade relativa de renda entre todos os
países do mundo -' é uma tarefa que exige do homem
público algo mais que a própria coragem política. Exige fé!

Graças a Deus, temos esta fé[

Na liderança do Governo, que exercemos no último

biênio, pudemos conviver de perto, a cada dia, com todos os
Senhores Deputados, com as lideranças de todos os Parti-
dos, e pudemos avaliar o espírito público que inspira e
motiva a atuação de cada parlamentar desta Casa.



Esta experiência nos infunde uma grande confiança,

porque sabemos que poderemos contar com a valiosa cola-

boração de cada Deputado na formulação e execução das

diretrizes e ações da Mesa da Assembléia.
O nosso agradecimento se renova, portanto, no compro-

misso de um trabalho conjugado, de uma administração

2 participativa, ouvindo as lideranças partidárias, escutando o

Plenário, com atenção permanente à voz da sociedade, cada

dia mais presente nesta Casa.
Além de um compromisso, este é também nosso dever

político diante dos fatos que marcaram a eleição dos mem-

bros da nova Mesa. Queremos registrar, por ditado da cons-

ciência, o despreendimcnto do nobre colega Deputado Agos-

tinho Patrús, que retirou a sua candidatura em favor de um

amplo entendirncnto, visando ao fortalecimento institucional

da Assembléia Legislativa. São gestos que honram e elevam

a atividade política em Minas Gerais; que merecem nosso

reconhecimento e nosso respeito.
Outro registro que nos cabe fazer nesta hora é o de

reconhecimento e aplauso à Mesa que ora conclui os seus

trabalhos. Todos os seus integrantes superaram, podemos

afirmar, as melhores expectativas que sobre eles foram

formadas, quando foram eleitos no início da atual Legislatura.



A liderança do dileto amigo Presidente Romeu Queiroz,

que consolida uma trajetória política que muito tem ainda a
realizar em beneficio de Minas Gerais e do Brasil, ensejou um
rico acervo de realizações no último biênio, com a decisiva
colaboração de seus Pares na Mesa da Assembléia.

Estas realizações se projetam, no campo institucional,
com a plena abertura da Assembléia às demandas sociais e	3
à participação da cidadania. Na área administrativa, com
ponderáveis resultados na crescente qualidade dos serviços.

Em todos os níveis, vai se afirmando junto à opinião
pública o conceito de seriedade e de competência desta
Casa.

Pedimos vênia, neste momento solene, para ressaltar a
dimensão social do trabalho desenvolvido pela estimada
amiga Mariângela Queiroz e, nesta oportunidade, reconhecer
a solidariedade permanente de minha companheira de to-
das as horas, minha esposa Nara, com quem compartilho a
honra e a responsabilidade desta investidura.

Honra-nos dizer, caro Presidente Romeu Queiroz, com
assentimento geral, que daremos continuidade e conse-
qüência às diretrizes centrais de um projeto político e admi-
nistrativo voltado para o aprimoramento institucional do
Poder Legislativo.



Reafirmamos, assim, o projeto administrativo da Mesa
presidida por Vossa Excelência, que deu impulso a um
dinâmico processo de mudanças na cultura administrativa
da Casa, com ações voltadas para a profissionalização dos
servidores; o crescimento na carreira por critérios de mérito

- e de eficiência; a introdução de sistemas de treinamento, de
reciclagem e de avaliação; que vão formando um novo perfil
administrativo da Assembléia, com positivas repercussões
no ambiente interno, como também no ambiente externo à

Instituição.
Temos pela frente a efetiva implantação da escola do

Legislativo, cujas projeções, a médio e longo prazos, permi-
tem antever um novo momento na formação de quadros para
a instituição parlamentar e para a integração entre o

Legislativo e a Sociedade.
Em conseqüência das inovações e mudanças que se

operam na Casa, daremos ênfase ao Projeto para Consolida-
ção do Programa Permanente de Qualidade Total, que sus-
tentará níveis crescentes de superação de nossos serviços.



Senhoras.
Senhores,

Nobres Colegas Deputados;
Esta avaliação que fazemos sobre o atual cenário de

nossa Assembléia não teria a menor importância política
caso estivéssemos com os olhos exclusivamente voltados
para dentro de nossa Casa.	 5

Ao contrário, este olhar para dentro corresponde a uma
visão firmemente voltada para fora, para o campo aberto da
sociedade, onde nós, deputados, de fato atuamos, enquan-
to cumprimos com nossos deveres legislativos.

Estamos mudando por dentro - e continuaremos as
mudanças - para melhor atendermos à coletividade mineira
como um todo. É nesta coletividade onde nasce nossa
missão pública. Não estamos falando, portanto, de ações e
metas voltadas para a satisfação de um grupo de pessoas,

seja do corpo parlamentar, seja do quadro de servidores.
Estamos falando de um serviço público e de uma missão
pública, que devem estar à altura de sua responsabilidade,
pública também.

Cabe aqui, portanto, uma advertência. Esta Casa não é,
nem pode ser, uma provedora de privilégios. É espúrio todo
e qualquer privilégio que esteja, dentro do Poder Legislativo,



acima ou à margem do interesse público.
Cobraremos esta responsabilidade de todos aqueles

que, em nome do público, aqui exercem funções, em qual-
quer nível, sob o dever de servir à coletividade, estando a
serviço da Assembléia Legislativa. esta é uma norma que não
comporta exceções e que faremos cumprir.

Nobres Colegas Deputados,
No caminho de afirmação do Poder Legislativo, estamos

conscientes de que não há espaço para qualquer pausa.
For isso, lançamos uma conclamação aos Senhores

Deputados: façamos neste segundo biênio de nossos man-

datos um esforço concentrado para a consolidação do
Parlamento mineiro, que, com a atuação de cada Deputado,
está reatando, solidamente, os elos de participação e de
confiança entre o Legislativo e a Sociedade.

Somos convocados a tarefas irrenunciáveis.
Temos pela frente as AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, que levarão

a Assembléia à fonte de sua própria legitimidade, com a
descentralização dos seus trabalhos, com a regionalização
das suas atividades, que fortalece a ação integrada do Estado
diretamente junto às bases de onde emana o poder popular.
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As AUDIÊNCIAS PÚBLICAS representam um fato absolu-

tamente atual na administração pública, fortalecendo o

mandato parlamentar e o Poder Legislativo como um todo.

Esta é uma experiência que vem alcançando notável suces-

so no México, com a participação direta da população na

decisão sobre prioridades de ação do poder público.

Vamos exercitar em Minas Gerais, na plenitude, esta

prerrogativa que democratiza planos e ações de governo.

Temos igualmente pela frente a REVISÃO CONSTITUCIO-

NAL, que será conseqüente ao processo de revisão da

Constituição Federal. Até agora, na atual legislatura, fomos

ao limite de nossa competência no cumprimento de nossas

obrigações legislativas, ressalvadas as limitações impostas

pela Lei Maior ou decorrentes da iniciativa dos demais

Poderes.

Esta é uma convocação à qual não podemos faltar, uma

vez que o aperfeiçoamento constitucional tem um único fim:

a busca da justiça social. Por isso, no processo de revisão

constitucional, impõe-se a participação de todos os setores

sociais, influindo diretamente no processo de elaboração

legislativa.

Tudo isso faremos tendo em conta que, cada vez mais,

vai se acentuando a independência entre os Poderes, o que



assegura, em última instância, a própria vigência do regime
democrático. Esta independência pode ser praticada com

indispensável harmonia exatamente porque estamos cons-
truindo as bases do equilíbrio entre os Poderes Legislativo.
Executivo e Judiciário.

Em Minas Gerais, a liderança do Governador Hélio Carda
8 na chefia do Poder Executivo, com sua atuação séria e firme,

discreta e decisiva, contribui para uma convivência elevada
entre os distintos Poderes do Estado, em relação de mútuo
respeito e franca colaboração.

Na Alta Corte de Justiça, temos a presidi-Ia o talentoso e
brilhante Desembargador José Norberto Vaz de Mello, que

sucede ao humanismo e competência jurídica do
Desembargador José Fernandes Filho, grande amigo desta
Casa.

Temos em Minas Gerais condições excepcionais de
desenvolver um trabalho integrado e proveitoso, voltado
para a resolução dos imensos desafios que a conjuntura
apresenta.

neste cenário que se afirma, cada vez mais, o poder civil
exercido pela Imprensa, que assumiu papel histórico nos
fatos recentes do nosso processo político. Entre o Legislativo
e a Imprensa, como os fatos demonstram, converge o com-



promisso democrático da liberdade política e da liberdade de
informação. É neste patamar alto que situamos o relaciona-

mento entre o Poder Legislativo - o poder público mais visível
à informação - e os veículos de comunicação social.

Senhoras,

Senhores,
Nobres Colegas Deputados,
Queremos, ao final, lançar um alerta sobre a hora que

vivemos.
De modo especial, queremos fazê-lo em relação ao

plebiscito que se avizinha, que convocará a sociedade a

escolher sobre a forma e o sistema de governo.
O povo brasileiro, quando o chamamento cívico toca a

alma nacional, vai às praças e comparece às urnas.
Foi às ruas clamar pelas diretas-já, em 1984. Acompa-

nhou, comovido, a agonia e morte do Presidente Tancredo
Neves, em 1985. Saiu às ruas quando acreditou no primeiro

plano econômico, que anunciava a redenção nacional, em
1986. Foi às urnas, após 30 anos, na primeira eleição direta
para Presidente da República, em 1989. Voltou às ruas em



1992, com a cara-pintada da juventude, para repudiar o

abuso de poder que humilhava o País.
Atingimos, assim, um ponto-limite da tolerância nacio-

nal. Da paciência, já sem tempo, dos humildes; da opressão,
já sem prazo, dos desamparados na multiplicação dos
bolsões de miséria que se espalham, de maneira vertiginosa,

10	pelas cidades e campos do Pais.
Sem questionarmos o mérito do plebiscito, julgamos de

nosso dever advertir que se a consulta popular de abril for
transformada em mais uma panacéia ou numa espécie de
poção mágica para os problemas nacionais, estaremos fo-

mentando o risco de uma tragédia política e social no País.

Sentimos que a sociedade está pronta para repelir -
talvez de forma imprevisível - esse interminável jogo de
manipulação das elites brasileiras, enquanto se adia o
enfrentamento dos mais urgentes e imediatos problemas
nacionais.

Vizinhos nossos, como o México e a Argentina, estão

demonstrando a capacidade de vencer problemas crônicos
das sociedades em desenvolvimento. Nós, no Brasil, perma-
necemos anestesiados diante de uma inflação que se coloca
como a segunda mais alta do mundo, levando ao desespero
e à angústia a imensa maioria das famílias brasileiras,



enquanto uma ínfima minoria tira o máximo proveito da

especulação financeira.

Com a inflação galopante, permanecem intocados os

problemas estruturais que concentram a riqueza nacional,

que mantêm a estagnação da economia, que paralisam a

produção, que esmagam o trabalho. Sem o enfrentamento

direto dessas questões, podemos medir o risco de se tentar

passar à sociedade qualquer nova ilusão, qualquer sonho de

loteria, em confronto com uma realidade que oprime e

angustia a todos.

Precisamos evitar, a todo custo, que o plebiscito de abril

se transforme em mais uma ilusão nacional. Para tudo há um

limite!

£L nesta hora difícil que Minas Gerais é chamada a servir

à Nação. Mineiros ilustres ocupam, hoje, os postos mais altos

da República. É da tradição mineira o equilíbrio e a prudên-

cia. Mas Minas Gerais, além de servir, pode e deve também

exigir um ataque direto aos fatores que estão desagregando

a sociedade brasileira, fatores que, acumulando tensões,

podem ameaçar a própria estabilidade das instituições nacio-

nais.

Não há mais tempo para permanecermos à sombra,

julgando-nos a salvo de nossas responsabilidades futuras.
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De nossa parte, estamos dispostos a trabalhar o bom
combate, no campo aberto da nossa realidade política,
social e econômica, em linha direta com os anseios popula-
res.

Para esta tarefa concitamos a todos - à Imprensa; aos
movimentos sociais; às entidades da Sociedade Civil; a

12	todos aqueles que já tiveram assento nesta Casa; aos nobres
colegas de Parlamento.

Que todos nos auxiliem nesta tarefa, porque este é o
destino de nossos mandatos.

Muito obrigado!
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